
UCHWAŁA NR XXIV/260/2018
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 400 a ust. 1 pkt. 5 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, 
poz. 1590, poz. 1592) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program ograniczania niskiej emisji dla gminy Bedlno określający zasady udzielania 
dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym niespełniającego norm klasy 5 wg PN-EN 
303-5:2012, polegającą na:

a) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

b) zainstalowaniu ogrzewania na paliwo stałe (w tym węglowe) oraz biomasę spełniającego normy klasy 
5 wg PN-EN 303-5:2012 oraz „ekoprojektu”,

c) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

d) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego;

2) likwidację lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi niespełniających norm klasy 5 wg PN-EN 
303-5:2012 przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):

a) panele fotowoltaiczne,

b) pompy ciepła.

§ 2. Celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym 
zanieczyszczeń pyłowych z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych 
substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w gminie Bedlno.

§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, 
zlokalizowanego na terenie gminy Bedlno.

2. O dofinansowanie ubiegać może się:

a) osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego w obrębie granic 
administracyjnych gminy Bedlno (budynek mieszkalny, lokal mieszkalny) i planuje przeprowadzić 
inwestycję polegającą na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym dla budynków 
mieszkalnych,

b) wspólnota mieszkaniowa posiadającą stosowną uchwałę dot. zgody właścicieli lokali na wyminę systemu 
ogrzewania.

3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie dotacji jako zwrot części udokumentowanych kosztów 
realizacji w/w zadania po jego zakończeniu.

§ 4. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do 
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa 
Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bedlno

Marian Dysierowicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/260/2018

Rady Gminy Bedlno

z dnia 14 września 2018 r.

Program zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do 
ograniczenia niskiej emisji w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy 

Bedlno

§ 1. 1. Program określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na 
celu ograniczenie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem 
układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

2. Zadanie: "Program ograniczania niskiej emisji PONE” dla Gminy Bedlno w ramach,  którego udzielane 
są dotacje na dofinansowanie działań o których mowa w § 1 uchwały, realizowane jest w ramach „Programu 
ograniczania niskiej emisji" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

3. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 uchwały 
jest otrzymanie przez Gminę Bedlno środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

§ 2. Na potrzeby niniejszego programu wprowadza się następujący słownik pojęć:

1) „Urząd” – Urząd Gminy Bedlno;

2) „Gmina” – gmina Bedlno;

3) „Budynek” – budynek zlokalizowany na terenie gminy Bedlno przeznaczony na cele mieszkaniowe;

4) „Wnioskodawca” lub „Inwestor”  – zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia  
„Programu zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno”;

5) „Wykonawca” lub „Dostawca”– podmiot, któremu zlecono wymianę źródła ciepła;

6) „Stare źródło ciepła” – kocioł poniżej klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe centralnego 
ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania 
budynku;

7) „Nowe źródło ciepła” – źródło ciepła, spełniające kryteria określone w procedurze dofinansowania zadań 
realizowanych przez Gminę Bedlno w ramach Programu –  tj. kotłownia na gaz, olej, węgiel lub biomasę 
klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, ogrzewanie energią elektryczną oraz wykorzystujące odnawialne 
źródła energii w tym panele fotowoltaiczne lub pompy ciepła;

8) „Umowa” – umowa pomiędzy Inwestorem a gminą Bedlno określająca szczegółowo warunki udzielenia 
i wysokość Dotacji na realizację Inwestycji;

9) „Dotacja” – środki finansowe przyznane Inwestorowi na podstawie Umowy, na wykonanie Inwestycji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

10) „Koszty kwalifikowane” – zakres prac oraz wartość nakładów, na podstawie których ustalane jest 
dofinansowanie zadań realizowane w ramach Programu;

11) „Inwestycja” – wymiana starego źródła ciepła, na nowe źródło ciepła;

12) „Program” – niniejszy program, określający zasady udzielania Dotacji, sposób jej wykorzystania kwoty 
i opis kosztów kwalifikowanych, jak i zasady rozliczania Dotacji;

13) „Fundusz” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

§ 3. 1. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania na zakres rzeczowy inwestycji udzielana  będzie na 
częściowe pokrycie Kosztów kwalifikowanych związanych z demontażem Starego Źródła ciepła oraz zakupem 
i montażem jednego z Nowych źródeł ciepła wraz z niezbędnym zakresem wykonania i adaptacji wewnętrznej 
instalacji c.o. zgodnie z zakresem kosztów kwalifikowanych określonych w §7.
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2. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie 
zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Bedlno, którzy dysponują 
tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikającym z prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja nie będzie udzielana na inwestycje realizowane w budynkach mieszkalnych w których ponad 
50% powierzchni użytkowej budynku wykorzystywana jest na prowadzenie działalności gospodarczej. 
W przypadku mniejszej powierzchni wykorzystywanej w ten sposób dofinansowanie ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu.

4. Dotacja dla danego Inwestora na wymianę danego źródła ciepła może być udzielona tylko jeden raz.

§ 4. 1. Dotację udziela się na dofinansowanie przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust.1 niniejszego 
programu.

2. Dotacją może być objęta wymiana źródeł ciepła jedynie na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane 
po raz pierwszy, oraz spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

§ 5. Dotacja dla konkretnego Wnioskodawcy wynosić może maksymalnie do 50 % kosztów 
kwalifikowanych, o których mowa w § 7 niniejszego programu lecz nie może przekroczyć limitu określonego 
w programie ograniczania niskiej emisji ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi.

§ 6. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych, służących 
ogrzewaniu Starych źródeł ciepła do c.o. opalanych paliwem stałym w budynku oraz brak innego źródła 
ogrzewania za wyjątkiem:

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;

2) użytkowania kominka/ów rekreacyjnego/ych opalanych drewnem bez płaszcza wodnego lub nadmuchu 
powietrza.

§ 7. Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty udokumentowane w postaci 
zapłaconych faktur lub rachunków, w tym:

a) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, 
wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,

b) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń,

c) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania systemu,

d) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej,

e) koszty wykonania węzła cieplnego,

f) koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

§ 8. 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wniosku do Urzędu w terminach określonych 
przez Wójta Gminy Bedlno, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do programu.

2. Wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o udzieleniu wsparcia finansowego.

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia

zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

4. Niepodpisanie przez Wnioskodawcę umowy o której mowa w ust. 3 w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania protokołu z kontroli wstępnej, o której mowa w § 9 traktuje się jako rezygnację z dotacji. 

5. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę po zawarciu umowy 
o udzielenie dotacji. 

§ 9. 1. Przed rozpoczęciem inwestycji osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bedlno przeprowadzą na 
terenie nieruchomości zgłoszonej we wniosku wstępną kontrolę w zakresie likwidowanego źródła ciepła. 

2. Termin wstępnej kontroli zostanie uzgodniony z Wnioskodawcą telefonicznie lub pisemnie.
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3. Z przeprowadzonej wstępnej kontroli zostanie sporządzony protokół wraz z dokumentacją fotograficzną. 

§ 10. 1. Wysokość przekazanej Wnioskodawcy dotacji będzie ustalana na podstawie faktycznie 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane określone są w §7.

2. Kwota Dotacji będzie przekazana na rachunek podany w Umowie, na podstawie przedłożonych przez 
Inwestora dokumentów, o których mowa w § 12 Programu, potwierdzających dokonanie wydatków na 
inwestycję.

3. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru producenta, typu 
Nowego źródła ciepła oraz wyboru Wykonawcy.

§ 11. Gmina może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przyznanych 
na ten cel przez Fundusz.

§ 12. Po zrealizowaniu Inwestycji Inwestor bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie określonym 
w Umowie, złoży wniosek o wypłatę dotacji z podaniem niezbędnych danych wraz z kopiami następujących 
dokumentów:

1) protokołu końcowego odbioru technicznego sporządzonego przez Wykonawcę wykonującego zmianę 
systemu ogrzewania budynku wraz z potwierdzeniem likwidacji Starego/Starych źródła/eł ciepła 
wystawionego przez Wykonawcę;

2) faktury lub rachunku imiennego wystawionego przez Wykonawcę za likwidację Starego źródła ciepła 
i montażu Nowego źródła ciepła oraz za zakup i montaż elementów związanych z nowym systemem 
ogrzewania mieszczącym się w zakresie kosztów kwalifikowanych;

3) dane techniczne zakupionego urządzenia;

4) certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymagań określonych  w Programie (dotyczy 
kotłów na biomasę i na węgiel –klasa 5 wg normy PN- EN 303 – 5:2012 ) oraz „ekoprojektu” potwierdzony 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

§ 13. 1. Po przedłożeniu wniosku i dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 12 osoby 
upoważnione przez Wójta Gminy Bedlno przeprowadzą na nieruchomości końcową kontrolę zrealizowanej 
inwestycji w odniesieniu do złożonych dokumentów.

2. Termin końcowej kontroli zostanie uzgodniony z wnioskodawcą telefonicznie lub pisemnie.

3. Z przeprowadzonej końcowej kontroli zostanie sporządzony protokół wraz z dokumentacja 
fotograficzną. 

§ 14. 1. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc finansową ze środków Funduszu zobowiązany jest do 
działania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Udzielenie zamówień na wybór Wykonawcy przez Wnioskodawcę winno nastąpić w trybie przepisów 
o zamówieniach publicznych, a gdy Ustawa Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania, wyboru 
Wykonawców zadania lub Dostawców dóbr i usług należy dokonać z zastosowaniem zasad równego 
traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości i jawności.

§ 15. 1. Gmina i Fundusz uprawnieni są do kontroli dofinansowanych przedsięwzięć.

2. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji nowych źródeł ciepła zgodnie z ich 
przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres minimum 5 lat liczonych od 
daty zakończenia zadania przez Gminę. W okresie tym Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian lub 
przeróbek w zamontowanych urządzeniach i instalacjach bez pisemnego uzgodnienia z Gminą.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, bez uprzedniego powiadomienia Inwestora, 
obejmującej w szczególności:

1) sposób realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji;

2) potwierdzenie trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego 
objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;

3) weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów;

4) sprawdzenie warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
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5) weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez 
producenta kotła w dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania 
parametrów próbki paliwa;

6) sposób eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat, o którym mowa w ust. 2.

§ 16. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej Dotacji w następujących przypadkach:

1) jeżeli nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat od daty 
otrzymania Dotacji;

2) jeżeli nowe źródło ciepła, na które inwestor uzyskał dotacje jest wykorzystane niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji kotła;

3) jeżeli Inwestor podał we Wniosku o udzielenie dotacji lub w innych dokumentach stanowiących podstawę 
do udzielenia Dotacji nieprawdziwe informacje, na podstawie których Dotacja została wypłacona.

4) dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności 
określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do Program zasad udzielania dotacji

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji

prowadzących do ograniczenia niskiej emisji w

budynkach/lokalach mieszkalnych

zlokalizowanych na terenie gminy Bedlno

Bedlno, dn. …......................................

Imię i nazwisko

........................................................................

Adres zameldowania

........................................................................

Nr telefonu

………………………………………………

PESEL ….......................................................

Wójt Gminy Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Wniosek

o dofinansowanie zadania z zakresu wymiany źródła ciepła obejmujące inwestycje realizowane 
w budynkach mieszkalnych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe realizowane w ramach 

zadania ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno

Wnioskuję o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu* położonym na terenie Gminy 
Bedlno:

1. Lokalizacja planowanych prac:

miejscowość ................................................................................ nr domu ...............................

nr ewidencyjny działki i obręb ..................................................................................................

Rodzaj obiektu ……………………………....…………………………………......................

Powierzchnia użytkowa obiektu: .................................................. m2

Czy obiekt przeznaczony jest pod działalność gospodarczą: tak/nie*

Powierzchnia użytkowa obiektu przeznaczona pod działalność: ....................................... m².
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* Właściwe podkreślić.

2. Charakterystyka prac:

- stare źródło ciepła (rodzaj, wiek, moc, zużycie paliw):

…………………………………………………………………................................................…………
………………………………………………………................................................

………………………………………………………………….................................................................
..................................................................................................................................

- planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, planowane zużycie paliw):

…………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………................................................

………………………………………………………………….................................................................
...................................................................................................................................

3. Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem (w miesiącach danego roku):

…………………………………………………………………................................................

4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia:

…………………………………………………………………................................................

Do wniosku załączam:

- oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z innych środków publicznych,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- dane techniczne nowego źródła ciepła lub jego dokumentację techniczną,

- uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła - w przypadku ubiegających 
się o dotację wspólnot mieszkaniowych,

- zgodę właściciela budynku lokalu na realizację prac w przypadku gdy tytułem prawnym do budynku/lokalu 
jest stosunek zobowiązaniowy.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Programem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
przedsięwzięć mających na celu ograniczanie niskiej emisji, realizowanych  na terenie Gminy Bedlno.
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podpis Wnioskodawcy
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